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08/5 број: 404-1-27/17-30 
04.08.2017. године 

 
ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације за јавну набавку Лекова са Листе Б и 

Листе Д Листе лекова, број 404-1-110/17-23, сагласно члану 63. Закона о јавним набавкама („Сл. 
гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) 

 
 
Дана 02.08.2017. године заинтересована лица су се обратила Наручиоцу захтевом за додатним 

појашњењем у вези поступка јавне набавке Лековa са Листе Б и Листе Д Листе лекова за 2017. годину, 
број ЈН 404-1-110/17-23, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 
бр.124/12, 14/15 и 68/15). 

Питање бр. 1:  
Молимо Вас да узмете у разматрање да понуда буде прихватљива, ако је за понуђени лек истекла 

Дозвола за лек и лек не може да се нађе у промету по члану 47. Закона о лековима и медицинским 
средствима, а носилац Дозволе за лек је у законском року предао Захтев за обнову дозволе АЛИМС-у и 
још увек траје процес обнове дозволе, односно тренутно тече clock stop. 

Одговор бр. 1: 
Понуђени лек мора имати важећу дозволу за стављање у промет у Републици Србији на дан 

отварања понуда, осим уколико понуђач за партије 20, 23, 49, 54, 67, 122, 123, 124, 136, 137, 141, 142, 
158, 159, 204, 308, 336, 352, 359 и 382 нуди лек  који се налази на Д Листи лекова који се прописују и 
издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања. Уколико је дозвола за лек истекла и 
није обновљена, при чему лек може да се нађе у промету у складу са чланом 47. Закона о 
лековима и медицинским средствима („Службени гласник РС“, број 30/10 и 107/12), понуђач је у 
обавези да исту достави уз копију предатог захтева за обнову дозволе за лек или потврду о 
пријему захтева за обнову дозволе за хумани лек. 

Сходно наведеном, понуда за лек који не може да се нађе у промету, у смислу члана 47. 
Закона о лековима и медицинским средствима, биће одбијена као неприхватљива. 

Питање бр. 2: 
Молимо Вас за појашњење, како је потребно навести назив произвођача у понуди, односно како би 

понуђачи требало да поступе када је дошло до промене назива произвођача евидентирањем варијације 
типа I A IN и имплементирањем исте сходно члану 4 Правилника о условима, садржају документације и 
начину одобрења измене или допуне дозволе за стављање лека у промет (“Сл.гласник РС” број 30/12), а 
када се тај назив разликује од назива произвођача на Листи РФЗО на којој није ажурирана измена, те да 
ли ће бити прихваћена као исправна понуда са тачним називом произвођача наведеним у одобреној 
варијацији. 

Одговор бр. 2: 
У случају када је дошло до промене назива произвођача у Решењу АЛИМС-а у односу на 

произвођача који се наводи у Листи лекова, Наручилац неће одбити понуду у којој се наводе 
подаци о произвођачу из Решења АЛИМС-а.  

Питање бр. 3: 
Увидом у техничку спецификацију - Прилог Б конкурсне документације, установили смо да је 

Наручилац формирао партије 84, 85, 86, и 87 на начин да је лекове истог ИНН-а различитих паковања 
који имају своје цене на Листи лекова објединио а затим одредио процењене вредности на бази 
критеријума који немају економског оправдања. Сматрамо да је одређивање процењених вредности само 
за партије 84, 85, 86 и 87 на основу ml најјефтинијег лека, дискриминаторског карактера које за последицу 
има  пословање са негативном маржом за потенцијалног понуђача. 
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Питање заинтересованог лица: Зашто Наручилац за партије 84, 85, 86 и 87 примењује критеријум 
одређивања процењене вредности према ml најјефтинијег лека? 

С обзиром да је у партијама 84, 85, 86 и 87 извршено груписање лекова истог ИНН-а али различитих 
паковања, који се налазе на Листи лекова и од којих сваки има своју цену утврђену на основу Правилника 
о условима, критеријумима, начину и поступку за стављање лека на Листу лекова, измене и допуне Листе 
лекова, односно за скидање лека са Листе лекова, предлажемо да извршите измену конкурсне 
документације на начин да се  лекови групусани у партијама 84, 85, 86 и 87 издвоје у засебне партије а 
да се процењена вредност за ове партије утврди у складу са одобреним ценама на Листи лекова, као што 
је учињено за све остале партије у предметној јавној набавци. 

Одговор бр. 3: 
Наручилац је у додатном појашњењу број 1 од 24.07.2017. године одговорио на већ 

постављано питање заинтересованог лица. 
Формирањем партија на овај начин, а водећи рачуна о конкуренцији лекова на Листи лекова, 

здравствене установе имају могућност уговарања адекватних паковања поменутих лекова чиме 
се обезбеђује рационалност терапије без губитка (растура) скупоцених лекова. 

Још једном напомињемо да цена лека у Листи лекова представља максималну цену коју 
Републички фонд може да плати из средстава обавезног здравственог осигурања, при чему не 
постоји обавеза Наручиоца да процењена јединична цена лека који је предмет набавке буде 
максимална цена, односно цена тог лека у Листи лекова. 

Питање бр. 4: 
Као потенцијални понуђачи у јавној набавци Лекова са Листе Б и Листе Д лекова за 2017.годину, бр. 

ЈН  404-1-110/17-23, молимо Вас за додатне информације и појашњење у вези документације. 

Наиме, овом јавном набавком је предвиђено закључење  оквирног споразума на 6 месеци од дана 
потписивања за одређене партије (57, 58, 59, 60, 61 и  264). Како је Планом централизованих јавних 
набавки за 2017., који је РФЗО усвојио у јануару 2017., предвиђена набавка лекова са Б и Д Листе лекова 
и трајање оквирног споразума 12 месеци, укључујући и лекове за које је овом набавком смањено трајање 
оквирног споразума на 6 месеци, молимо Вас да нас обавестите који је разлог тога. 

Такође, молимо Вас да нам одговорите зашто су само оквирни споразуми за ове лекове 
смањеног трајања на 6 месеци, кад предходна искуства у набавци и њиховој дистрибуцији показују 
континуираност и адекватно снабдевање здравствених установа само захваљујући добром годишњем 
планирању, јер због своје специфичности  (крвни деривати) захтевају детаљно планирање производње 
иностраних произвођача минимум 12 месеци унапред. 

Одговор бр. 4: 
Питање заинтересованог лица којим се траже додатне информације и појашњења конкурсне 

документације, иако у вези са припремањем понуде, није од значаја за припремање прихватљиве 
понуде, обзиром да се не односи на техничку карактеристику добара (лекова) који су предмет 
набавке и не онемогућава потенцијалног понуђача да поднесе прихватљиву понуду. 

Обавеза Hаручилаца је да обезбеде континуирано снабдевање Купаца/Крајњих корисника 
Фонда за СОВО за сва добра која су неопходна за пружање услуга здравствене заштите 
осигураним лицима, те ће сходно томе, Hаручиоци благовремено планирати и покренути поступак 
јавне набавке лекова са Листе лекова из групе деривата крви за наредни период, као што је и 
одговорено у додатном појашњењу број 5 од 02.08.2017. године. 

 
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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